
 

 

 
 
 

 
 הודעה לצורך עדכון שוטף של רשימת מציעים/מאגר מפקחים

 
"( פונה בזאת לקבלת פרטי מציעים, לצורך עדכון החברה)להלן: " בע"מ (2003נתניה )מי 

 שוטף של מאגר מציעים/מאגר מפקחים, כמפורט להלן:
 
החברה ערכה רשימת מציעים/מאגר מפקחים, בתחום המים ובתחום הביוב,  .1

.  באפשרותם של 1993-לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג 16לתקנה בהתאם 
מפקחים, המעוניינים להצטרף למאגר, להגיש בקשה להצטרף למאגר המציעים, 

 בהתאם להוראות שלהלן.

שלהלן מוזמנים בזה )דרישות מצטברות( דרישות הסף על כל מועמדים העונים  .2
 המפקחים: למאגרלהגיש מועמדות להצטרפות 

המציע הינו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בניהול ופיקוח על עבודות  2.1
 . 2007-2016 שביןשנים  10-תשתית מים ו/או ביוב ב

המציע הינו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח בניהול ופיקוח על עבודות  2.2
תשתיות מים ו/או ביוב ברשויות המקומיות ו/או תאגידי מים וביוב ו/או 

מיליון  5, בהיקף כספי של לפחות 2016, 2015, 2014שנים ב חברת מקורות,
 במצטבר. ₪ 

נדרש שהרפרנט שייתן את השירותים בפועל מטעם המציע לחברה )ויהיה  2.3
עובד המציע(, הינו מהנדס רשום בפנקס המהנדסים, כאשר הרישום 
מתייחס לעבודות בתחום עבודות בנייה הנדסית או תשתיות מים וביוב או 

שנים  5ובקרה; וכן הינו בעל ניסיון מקצועי קודם ומוכח של לפחות חשמל 
 "(. המהנדסבעבודות פיקוח בתחום תשתיות מים ו/או ביוב )להלן: "

כללי תאגידי מים וביוב )קביעת תנאים ברישיון לעניין אמות מובהר בזאת, כי בהתאם ל
תית, אלא אם כן חברה לא תמנה אדם למפקח עבודות תש 2017-מידה הנדסיות(, תשע"ז

 הוא בעל הכשרה בכל אלה:

 קריאת תכניות ביצוע; (1)

 קריאת מפות מדידה; (2)

 הכנת תכנית פיקוח, מדדי איכות ויומני עבודה; (3)

היבטים משפטיים בעבודת הפיקוח, לרבות בנושא דיני תכנון ובנייה,  (4)
 בטיחות וגיהות והוראות שנועדו להבטיח את איכות מי השתייה;

 ניהול סיכונים בעבודת הפיקוח; (5)

 תקנים לתשתיות מים וביוב; (6)

 

 



 

 

 

פיקוח על עבודות מדידה, עבודות שיקום והחזרת השטח לקדמותו,  (7)
עבודות הקמה והתקנה, לרבות הנחה והתקנה של צנרת פיברגלאס, צנרת 

(, הקמת בריכות מים, PE( וצנרת פוליאתילן )PVCפוליוויניל כלוריד )
עירונית, הנחת שוחות ותאי בקרה, -פלדה עירונית ובין התקנת צנרת

 עבודות ריתוך והתקנת אבזרים.

החברה תבחן את עמידתו  -לאור האמור, כתנאי להכללתו של המפקח במאגר המציעים 
של המפקח באמות המידה הנ"ל, עפ"י האסמכתאות שהומצאו ו/או נתונים נוספים 

 שיידרשו. 

 ת המעידים על עמידה בתנאי הסף הנ"ל. על המציע לצרף אישורים/המלצו

כל המעוניין להיכלל ברשימת המציעים בקשר לעבודות/להתקשרות המפורטת בסע'  .3
, 3אל משרדי החברה, ברח' המחשב  בקשה בכתב במעטפה סגורהלעיל, יגיש  1

 נתניה, בצירוף הפרטים/המסמכים הבאים:
 

 שם המציע 3.1
 ק, שותפות וכו'(.אישיות משפטית )חברה בע"מ, עס 3.2
 מס' זהות או מס' ח.פ./ח.צ., לפי העניין.  3.3
 כתובת המציע, איש קשר ומס' טלפון.  3.4
 קורות חיים/ פרופיל חברה. 3.5
 . 2בתנאי הסף הנקובים בסעיף אישורים/המלצות המעידים על עמידה  3.6
, מפקיד שומה, 1976-אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו  3.7

רואה חשבון, או יועץ מס כי המציע מנהל ספרים כחוק ומדווח לפקיד 
 השומה ולמע"מ כחוק, תקפים למועד הגשת ההצעה. 

 רשימת ממליצים.  3.8
)לדוגמא  המציע ת המחשוב והניהול הנמצאים בשימושתוכנופירוט של  3.9

 תוכנת ניהול לו"ז ותוכנת כתבי כמויות(. 
 
במאגר המפקחים, אם תמצא אותו וועדת המכרזים מתאים לכך. וועדת  למציע ייכל .4

המכרזים תודיע למבקש על החלטתה ונימוקיה.  וועדת המכרזים תהא רשאית שלא 
 לכלול אדם ברשימת המציעים, או להורות על מחיקתו מרשימה כאמור, בהתאם

 להוראות הדין.

החברה תהיה רשאית לבדוק את התעודות והפרטים אשר יוצגו לפניה ולקבל חוות  .5
לדרוש )אך לא חייבת( רשאית דעת מגורמים שונים, על פי שיקול דעתה. החברה 

ו/או השלמות פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או הבהרות נוספות  מהמציעים
המציע ועמידתו צעות על מנת לבחון את לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת הה

בתנאי הסף. לא המציא המציע פרטים ו/או מסמכים כאמור, ייחשב כמי שסירב 
 .לעשות כן, והחברה תהא רשאית לפסול את הצעתו

 רק היועצים העומדים בתנאי הסף יוכלו להיכלל במאגר.

רות עם החברה יובהר כי רישום במאגר אינו מהווה בשום פנים ואופן סוג של התקש .6
ואין ברישום זה שום התחייבות להתקשרות עתידית כלשהי. כמו כן, ההתקשרות 
עם היועצים/ מפקחים הינה בכפוף להוראות כל דין, בין היתר, תקנות חובת 

 . 1993 -המכרזים, תשנ"ג
 
 
 



 

 

 
 
 
החברה שומרת על זכותה לפנות לגורמים נוספים בעניין שלעיל, לפי שיקול דעתה  .7

ו/או להאריך את המועד להצטרפות לרשימת מציעים ו/או  הבלעדי והמוחלט המלא,
 .פות לרשימת מציעים, בכל דרך שהיאלפרסם פניה נוספת להצטר

 
במקרה של התקשרות עם אחד מן הספקים ברשימה, ידרש הספק לחתום על הסכם  .8

 בנוסח שייקבע על ידי מי נתניה, לרבות בכל הקשור לנושא הביטוח.
 
 
 

 
 
 

 ( בע"מ2003מי נתניה )
 


